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I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

  На основу члана 55.,57. и 60., а у вези са чл. 39. став 1. Закона о јавним 

набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),  Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова(,,Сл.Гласник РС“, бр. 86/15)  и Одлуке бр. 05-139 од 24.03.2020. године о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности, установа Пољопривредна школа са домом 

ученика «Ваљево» из Ваљева, ул. Владике Николаја бр. 54., позива понуђаче да поднесу писану 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/2020 чији је предмет набавка услуга -  

осигурање имовине, грађевинских објеката, опреме, усева, окуланата, основног стада, 

моторних возила, новца, запослених и ученика Пољопривредне школе са домом ученика 

“Ваљево”  

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и 

конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним 

набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  

попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино 

понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним 

обрасцима узети у разматрање.  

              Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику 

доставе у запечаћеној коверти (омоту) на адресу  наручиоца: Пољопривредна школа са домом 

ученика „Ваљево“,  14000 Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 54. са назнаком ''Понуда за јавну 

набавку радова  бр.04/2020 – УСЛУГЕ осигурање имовине, грађевинских објеката, опреме, 

усева, окуланата, основног стада, моторних возила, новца, запослених и ученика 

Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево”  НЕ ОТВАРАТИ'' најкасније до дана 

22.04.2020. године до 10.00 часова.  

Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је 

дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе 

понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група понуђача, када је 

неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је овлашћени члан групе. 

Понуђач је у обавези да обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже 

траком (јемствеником) у целини и запечати, тако да се не могу накнадно убацивати, 

одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози.  

Напомена: документе финансијског обезбеђења (писмо о намерама за издавање менице и 

меничних овлашћења) неоштећен упаковати у пластичну фолију која ће бити повезана 

јединственим јемствеником и запечаћена са осталом траженом документацијом. 

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у 

разматрање. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене 

понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, 

препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац 

понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој 

ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

Јавно отварање понуда ће се обавити  након истека рока за достављање понуда тј. 

дана  22.04.2020. године у 10.00 часова у просторијама Пољопривредне школе са домом ученика 

„Ваљево“ у Ваљеву, ул. Владике Николаја бр. 54. Отварању понуда може присуствовати 
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овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда комисији 

поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

Критеријум за оцену понуда је: економски најповољнија понуда 

Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у оквирном року од 5 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

 Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног 

дана од 08,00 до 14,00 часова.  Особа за контакт је Зорица Алимпијевић,  е-маил адреса 

poljskolava@gmail.com 
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I-1  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ПОЉОПРИВРЕДНА  ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ 

Адреса: Владике Николаја 54, 14000 Ваљево 

Интернет страница: www.poljoprivrednaskola.edu.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна  јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 04/2020 су УСЛУГЕ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, 

ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ, УСЕВА, САДНИЦА, ОСНОВНОГ 

СТАДА, МОТОРНИХ ВОЗИЛА, НОВЦА, ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“ У ВАЉЕВУ  
 

Назив и ознака из ОРН: 66510000 – услуге осигурања  

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности. 

 

5. Контакт (лице или служба)  

Контакт: Зорица Алимпијевић,дипл.правник  

 

E - mail адреса: poljskolava@gmal.com  фаx: 014-225-740 
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II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

  

1. Упутство о начину попуњавања образаца понуде  

 Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, 

недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и 

потписом овлашћене особе. По потреби обрасци се могу фотокопирати. 

 Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако бељење, или 

подебљавње бројева мора се парафирати и оверити потписом и печатом  понуђача. 

 

2. Језик на којем мора да буде састављена понуда 

 

 Наручилац води поступак на српском језику. 

 Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду састављени на 

српском језику. 

 Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на 

српски језик и оверени од стране судског тумача. 

 

 

3. Садржина понуде 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним 

набавкама што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да 

приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери 

обрасце који су дати у конкурсној документацији.  

 

 

4. Разлози због којих ће понуда бити одбијена 

         Неблаговремене и незапечаћене понуде биће одбијене и враћене понуђачу неотворене, по 

окончању поступка отварања понуда.   

         Неисправне и неодговарајуће понуде биће одбијене по окончању поступка отварања 

понуда. 

         Неприхватљиве понуде биће одбијене након окончања поступка.  

Наручилац ће одбити понуду, на основу негативне референце, уколико поседује један од 

доказа предвиђених Законом о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на 

исти предмет набавке за период од три године, пре упућивања позива.  

 

 

5. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 

 Понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са припремањем 

понуде у писаном облику најкасније 3 радна дана пре истека рока за подношење понуда, а 

додатна појашњења телефоном нису дозвољена.  

 У том случају Наручилац је дужан да понуђачу пошаље писани одговор у  року од 2 

дана од пријема захтева и да истовремено објави на Порталу ЈН и на својој интернет страници.  
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 Питања треба упутити на адресу Пољопривредне школе са домом ученика„Ваљево“, 

14000 Ваљево, Владике Николаја 54, уз напомену "Појашњења - позив за набавку услуга 

осигурања“ 

 

6. Начин плаћања 

- без аванса,  

-  вирмански на текући рачун вршиоца услуга у року од ___________дана, квартално.  

                

              

7. Цена  

 Цена мора бити изражена у динарима и дата у укупном износу, укључујући све 

трошкове са урачунатим порезом на додату вредност.  Ако је у понуди исказана неуобичајено 

ниска цена, наручилац ће поступити у складу са Законом о јавним набавкама. 

Цена мора бити фиксна до коначног извршења уговора. 

 

8. Понуде са варијантама  

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 Понуда са варијантама биће одбијена.  

 

 

9. Критеријум за избор најбоље понуде 

 Одлука о додели Уговора донеће се уз примену критеријума економски најповољније понуде, 

на основу следећих критеријума и њиховог релативног значаја: 

 

Р.бр       Критеријум                    Број пондера 

1. Понуђена цена            70 пондера 

2. Услови плаћања            20 пондера 

3.         Понуђена превентива         10 пондера 

               УКУПНО:                      100 пондера 

 

10.1. Понуђена цена 

 Код овог критеријума упоређиваће се понуђена вредност са ПДВ-ом за понуђену 

услугу. 

 Највећи могући број добијених пондера (Бц) код овог критеријума је 70. 

 Понуда са најнижом понуђеном ценом(Цмин) добија максимални број пондера, 70. 

 Број пондера за понуђену цену (Бц) осталих понуда израчунава се према формули: 

  

Бодови за цену   Бц  =    70   x Најнижа понуђена цена  

                       Цена из понуде која се бодује  

   

 

 

10.2. Услови плаћања 

Максимални износ одложеног плаћања је 12 месеци. 

  Највећи могући број добијених пондера (Ба) код овог критеријума је 20. 
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Пондери за понуђени рок плаћања рачунају се на следећи начин: 

Плаћање у року oд 45 дана ....................   0 пондера 

Плаћање квартално..................................20 пондера 
  

10.3. Понуђена превентива (додела бесповратних средстава превентиве у  току 2020. 

године 

Највећи могући број добијених пондера (По) код овог критеријума је 10. 

- Бесповратна средства превентиве у износу од 250.000,00 дин. и више..........10 пондера 

- Бесповратна средства превентиве у износу од 200.000,00 дин. ....................... 7 пондера 

- Бесповратна средства превентиве у износу од 150.000,00 дин. ........................5 пондера 

- Бесповратна средства превентиве у износу од 100.000,00 дин. ..........................3 пондера 

 

Приликом примене критеријума заокруживање ће се вршити на две децимале. 

 

У случају да у поступку оцене понуда, две или више понуда, буду изједначене у погледу броја 

остварених пондера, повољнијом ће се сматрати понуда са нижом ценом; уколико су понуде и 

у овоме изједначене, повољнијом ће се сматрати понуда са дужим роком плаћања.  

 

11.  Средства финансијског обезбеђења 
 

Понуђач који наступа самостално,односно група понуђача је у обавези да уз понуду 

достави потписани и оверени образац следеће изјаве:да ће након закључења уговора 

доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро 

извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности премије осигурање из Обрасца 

5. у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „ 

по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак 

услуге.  

 

12. Додатна објашњења од понуђача  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача. 

Наручилац може да захтева од понуђача да у року који није дужи од 5 дана поднесе додатне 

доказе о испуњавању услова, само у случају када понуђач није могао да прибави тражена 

документа због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 

прописима државе у којој понуђач има седиште. 

 

 

13. Измене и допуне конкурсне документације 

Наручилац задржава право да у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију.  

Све евентуалне измене и допуне конкурсне документације, без одлагања, биће истовремено 

достављане свим понуђачима који су примили конкурсну документацију. 

Измене и допуне конкурсне документације не могу се вршити 4 (четири) дана пре истека рока 

за достављање понуде. 

 

 14. Рок важења понуде  
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Понуда важи минимално 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. 

 Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи 

од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 

важења понуде не може мењати понуду. 

 

15. Одлука о избору најповољније понуде 

 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 10 (десет) дана 

од дана јавног отварања понуда. 

Одлуку о избору најповољније понуде, Наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) 

дана од дана доношења одлуке. 

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, 

наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен 

уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре 

него што уговор буде закључен. 

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права понуђача. 

 

 16. Поверљивост података 

 Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, у складу са Законом о 

привредним друштвима, биће коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити 

доступни никоме изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци 

неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка. Понуђач може 

да означи податке поверљивим само на основу посебног прописа који регулише поверљивост 

датих података.  

 Поверљивим подацима сматраће се они који од стране понуђача буду у горњем десном 

углу странице означени ознаком „поверљиво“. 

 

17. Одустанак од доделе уговора 

 Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци ако 

установи да ниједна понуда не одговара условима из конкурсне документације, или да су све 

понуде неприхватљиве. 

18. Заштита правa понуђача 

 

              Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева 

за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 

права се доставља непосредно или препорученом пошиљком на адресу: Пољопривредна школа са 

домом ученика „Ваљево“, Владике Николаја бр. 54. 14000 Ваљево.  Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 

Законом није другачије одређено.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 

у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема 

одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу на текући рачун: 

840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком 

набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 137. до 167 закона. 

 

 

 

 

III. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ по чл. 75 и чл. 76. и ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА по чл. 77. ЗАКОНА  

 

 

III.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75: 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар, као и да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке. 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита и кривично дело преваре. 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. став 1. тачка 4) Закона) 

5. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 
III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 76: 
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6. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно 

претходни стечајни поступак. 

7. располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

-   да је у претходне 3 обрачунске године остварио укупни бруто приход у 

минималном износу од 1.500.000.000,00 динара. 

8. располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

-    да је у претходних 3 обрачунске године извршио услуге који су предмет 

јавне набавке укупне вредност 1.500.000.000,00 динара. 

 
 

 

 

IV.  УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА: 

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. Закона о јавним 

набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.Гласник РС“ 

бр.86/15), достављањем следећих доказа: 

  

Доказивање обавезних услова: 

 

1. Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:  

- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из регистра надлежног Привредног суда 

- За предузетнике:  Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из одговарајућег регистра 

Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије после 

објављивања позива за достављање понуда. 

2. Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:  

- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења 

надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

- За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења  

надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 
Напомена:  

• Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања 

понуда. 

3. Услов III.1.тачка 3. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине, доказује се: 
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1. За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода. 
Напомена: 

- Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда.  

4.Услов III.1.тачка 4. –важећа дозвола за обављање делатности -  доказ: 

Решење, које понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола (решење) мора бити 

важећа. 
 

 

5.Услов III.1.тачка 5. – доказује се Изјавом - Образац 2 – о испуњености свих 

обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 
Напомена: 

2. Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрсцу бр. 3. из конкурсне 

документације. 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у прилогу 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. Тачка4 ) Закона, важећу дозволу за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке, коју доставља у виду неоверене копије.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 

уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у прилогу конкурсне документације), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

Напомена: Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
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Доказивање додатних услова: 

 

6. Услов III.2.тачка 6. – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом 

надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације 

односно претходни стечајни поступак. 
Напомена:  

• Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија потврде са датумом издавања и овере 

фотокопије после објављивања позива за достављање понуда. 

Услов III.2.тачка 7. - Финансијски капацитет - Бонитет за претходне три обрачунске 

године  (БОН-ЈН) да је у претходне три обрачунске године остварио укупан бруто приход у 

минималном износу од 1.500.000.000,00 динара. Овим понуђач доказује да је остварио тражени 

финансијски капацитет .  

Услов III.2.тачка 8. - Пословни капацитет, да је у претходне три обрачунске године извршио 

услуге која су предмет ЈНМВ – укупне вредности од 1.500.000.000,00 динара доказује се - 

Списком извршених услуга које су предмет јавне набавке, са подацима о наручиоцу, датуму, 

врсти услуге и укупној количинни  односно вредности извршених услуга у периоду од 3 (три) 

године.  

            Oвај доказ група понуђача испуњава заједно. 

 

Напомена: 

 

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

 

Понуђач испуњеност обавезних услова под III.1. тачке 1. до 3. и тачка 5.,   и 

додатних услова под III.2. тачка 6. и 7, осим услова III.1  тачка 4 ) важећу дозволу 

за обављање делатности која је предмет јавне набавке, коју доставља у виду 

неоверене копије, доказују ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и 

додатних услова, поштовању законских прописа и средствима 

финансијског обезбеђења'' (Образац 2), уз обавезу понуђача чија је понуда 

оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми 

захтева у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави 

оригинал или оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само 

појединих (тражених), обавезних и додатних услова 
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Понуђач је дужан да потпише и овери образац ''Изјаве о испуњености 

обавезних и додатних услова'' за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 

бр. 04/2020, дефинисаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, или као група 

понуђача. Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду. Понуђач који је 

самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

групе понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно 

да сваки понуђач из групе понуђача достави потписан и оверен образац изјаве о 

испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 

бр.04/2020, дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, док услове 

дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама  понуђачи из групе понуђача 

испуњавају заједно. 

Уколико заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда, 

наручилац ће тражити од групе понуђача да поднесу правни акт којим се 

обавезују на заједничко извршење предметне јавне набавке и којим ће се 

прецизирати одговорност сваког понуђача из групе понуђача за извршење 

уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу 
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V.  У П У Т С Т В О 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УСЛОВА ОДРЕЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ: 

 

Понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 

1. Образац за оцену испуњености услова - Образац 1 – Образац мора бити попуњен, 

потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом понуђача. 

2. Изјава о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама - 

Образац 2- Изјава мора бити попуњена, потписана од стране одговорног лица понуђача и 

оверена печатом понуђача. 

3. Изјава о прихватању услова из конкурсне документације – Образац 3- Изјава мора 

бити попуњена, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом 

понуђача 

4. Понуду - Образац 4 -  Понуда мора бити попуњена, потписана од стране одговорног лица 

понуђача и оверена печатом понуђача. 

5. Образац структуре цене –- Образац 5 -  морају бити попуњене све позиције, потписаним 

од стране одговорног лица понуђача и овереним печатом понуђача. 

6. Подаци о понуђачу – Образац 6 -  мора бити попуњен, потписан од стране одговорног 

лица понуђача и оверен печатом понуђача. 

7. Списак најважнијих испоручених услуга -  Образац 10 -  мора бити попуњен, потписан 

од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом понуђача. 

8. Изјава о независној понуди – Образац 8. 

9. Модел уговора – Образац 9 - Понуђач мора да попуни и парафира сваку страну, потпише 

и овери печатом модел уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
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ОБРАЗАЦ  1. 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати 

смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености 

обавезних услова: 

 
Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА   

1. ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 

2. 

ОБРАЗАЦ 2 - Изјава о испуњености услова из члана 75.и 76. 

Закона о јавним набавкама и средствима финансијског 

обезбеђења 
да не 

3. 
ОБРАЗАЦ 3 – Изјава о прихватању услова из конкурсне 

документације 
да не 

4. ОБРАЗАЦ  4 -  Образац понуде да не 

5. ОБРАЗАЦ  5 -  Образац структуре цене да не 

6. ОБРАЗАЦ  6 -  Општи подаци о понуђачу да не 

7. 
ОБРАЗАЦ  7- Списак испоручених услуга за период од три 

године 
да не 

8. ОБРАЗАЦ  8- Изјава о независној понуди да не 

9. ОБРАЗАЦ 9 – Модел уговора да не 

10. ОБРАЗАЦ 10 – Обрачун трошкова припреме понуде да не 

11. 
Оригинал изјава о намерама за издавање менице и 

меничног овлашћења за добро извршење посла 
да не 

12. Услови осигурања за сваку осигурану област  да не 

 

 
НАПОМЕНА: - Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално, а  у 

случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.  

 - Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе 

понуђача. 
 - За члана групе понуђача достављају се само они прилози односно попуњавају 

само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
   

 

Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

   

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П  
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ОБРАЗАЦ  2. 

 

 
 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/12,14/15, 68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за 

реализацију ЈНМВ бр. 04/2020- осигурање имовине, грађевинских објеката, опреме, усева, 

окуланата, основног стада, моторних возила, новца, запослених и ученика Пољопривредне 

школе са домом ученика “Ваљево” у Ваљеву     д а ј е   с е 

 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл.76. Закона о 

јавним набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског 

обезбеђења дефинисаних конкурсном документацијом  

 
 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 

испред понуђача ______________________________ из ______________________ 

ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

• да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у 

оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 3, 

  

• да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације у оквиру 

поглавља III.2. тачка 6 – 7, 

• да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља  III.1. тачка 5 и то: 

 

o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  

o да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

• да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у складу 

са износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом.  

•  да ће у року од 5 (пет) дана уколико то наручилац у случају постојања недоумице након 

избора најповољније понуде, захтева доставити оригинале или оверене фотокопије свих 

доказа наведених у поглављу III. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ по чл. 75. и чл. 76. и ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА по чл. 

77. Закона о јавним набавкама 
 

 

 

Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

   

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П  
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ОБРАЗАЦ  3 

 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Понуђач _______________________________________________________ из 

___________________ ул. _______________________________ бр. ____ овом 

изјавом потврђује да у  потпуности прихвата све услове из конкурсне 

документације за реализацију јавне набавке мале вредности бр.  04/2020- услуге 

осигурања.  

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде 

прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки 

од тражених услова. 

 

 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

М. П 
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ОБРАЗАЦ  4. 

 

 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке   мале вредности                                         

бр. 04/2020 чији је предмет набавка услуга – осигурање имовине, грађевинских објеката, 

опреме, усева, окуланата, основног стада, моторних возила, новца, запослених и ученика 

Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево” д о с т а в љ а м о  

                                                                          

П О Н У Д У  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача:_______________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________ 

Матични број _________________________________, ПИБ __________________________ 

Текући рачун ___________________________________ 

1. Да квалитетно извршимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин: 

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                 

 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Словима: 
 

2.  Начин плаћања:  

     б) без аванса, по испостављеном рачуну од  ____________ данa. 

3.  Важност понуде: ____  ( ______________ ) дана од дана отварања понуда ( минимално 

90 дана) 

4. Понуђена средства превентиве која ће понуђач уплатити Наручиоцу у току трајања 

уговора: _________________ (словима:____________________________________) динара. 
 

 

Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

   

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П  

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде 
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ОБРАЗАЦ  5. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И  

УЧЕНИКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“  

У ВАЉЕВУ ЗА 2020.ГОДИНУ 

Редни 

број 

Предмет осигурања и ризик Осигурана 

сума-набавна 

вредност 

Премија 
(са 

урачунати

м ПДВ-

ом) 

I Осигурање усева од ризика пожара, града и олује без 

учешћа у штети 
 

 

1. Tритикале меркантилни 

(7,7612ха   x   3000кг/ха =23.283,60 кг x    20,00дин/кг) 
465.675,00 

 

2. Кукуруз меркантилни 

(13,6869ха    х  5000кг/ха = 68.434,50кг х    18,00дин/кг) 
1.231.821,00 

 

3. Јечам меркантилни 

( 3,80hа  х   2500кг/ха =9.499,25 кг    х    20,00 дин/кг) 
190.000,00 

 

4. Овас меркантилни 

 (1,20ха  х   2500кг/ха = 3.000,00 кг   х    20,00дин/кг) 
60.000,00 

 

II Осигурање садница и комерцијалних засада са 

максималним учешћем у штети 10% 

 

 

 

1. 

 

Осигурање садница у растилу од ризика олује, града и 

пожара  

 10.485 ком  х 160,00ди/комад 

1.677.600,00 

 

2. Осигурање засада шљиве (род) од града, олује и  пожара  

2,2334 ха  х  5.500кг/ха =12.283,70 кг   х   15,00дин/кг  
184.256,00 

 

III Осигурање основног стада без учешћа у штети 

 
 

 

 

1. 

Осигурање крава и стеоних јуница од ризика угинућа 

услед болести, тељења , несрећног случаја и принудног 

клања без учешћа у штети 
 

 

Краве 

14 ком.   х   130.000,00 дин/ком 
1.820.000,00 

 

Јунице у приплоду  

5 ком.     х     110.000,00 дин/ком 
550.000,00 

 

 

2. 

Осигурање приплодних крмача и нераста од ризика 

угинућа, принудног клања услед болести или несрећног 

случаја без учешћа у штети 
 

 

Крмаче  

15 ком.   х   30.000,00дин/ком 
450.000,00 

 

Назимице  

5 ком.    х     25.000,00 дин/ком 
125.000,00 
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Нераст 

1 ком     х   40.000,00 дин/ком 
40.000,00 

 

 

3. 

Осигурање приплодних оваца и овнова од ризика угинућа, 

принудног клања услед болести или несрећног случаја  

без учешћа у штети 
 

 

Овце  

10 ком.   х   10.000дин/ком 
100.000,00 

 

Двиске  

5ком     х    8.000,00 дин/ком 
40.000,00 

 

Ован  

1 ком.    х    15.000,00 дин/ком 
15.000,00 

 

 

4. 

Осигурање коња (радна грла) од угинућа, принудног 

клања услед болести или несрећног случаја без учешћа у 

штети 

1 ком.     х  150.000,00 дин/ком 

1 ком.     х  100.000,00 дин/ком 

 

 

250.000,00 

 

 

IV 

Осигурање возила - обавезно осигурање ауто 

одговорности са применом бонус-малус сиситема 

 

 

 

1. „шкода октавиа“1,9 ТДИ 77,3КW ком. 1   

2. Путничко возило „Застава 101 поли“ са две склопиве 

клупе ком. 1 
 

 

3. Tрактор Зетор Проксима  70,40 КW ком.1   

4. Трактор „ИМТ 560“ 42,5 КW ком.1   

5. Трактор „Раковица“47 KW  ком .1   

6. Трактор „Раковица“47 KW  ком .1   

7.  Трактор „Зетор“57 КW ком.1   

8. Ауто-приколица носивости 500кг. ком.1   

9. Тракт.приколица носивости 3,5т ком.1   

10. Тракт.приколица носивости 5т ком.1   

11. Тракт.приколица носивости 5т ком.1   

12. Тракт.приколица носивости 8т ком.1   

 

V 

Осигурање возила – осигурање ауто незгодом возач и 

путници на суме осигурања: 

- смрт услед несрећног случаја 300.000,00 

- трајни инвалидитет                  600.000,00     

по једном лицу    

 

 

 

1. „шкода октавиа“1,9 ТДИ 77,3КW, возач + 4 путника   

2. Путничко возило „Застава 101 поли“ са две склопиве 

клупе, возач + 5 путника 
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3. Tрактор Зетор Проксима   70,40 КW ком.1 возач + сувозач   

4. Трактор „ИМТ 560“ 42,5 КW, возач   

5. Трактор „Раковица“47 KW, возач   

6. Трактор „Раковица“47 KW, возач   

7. Трактор „Зетор“57 КW, возач + сувозач   

 

VI 

Каско осигурање возила  
 

 

 

1. 

Каско осигурање за возило „шкода oктавиа“1,9ТДИ 

77,3КW без учешћа у штети, год.произв.2010. 
 

 

VII Осигурање запослених од последица несрећног 

случаја, болести и хируршких интервенција и 

одговорности из основа делатности 24 часа / 112 

запослених 

 

 

1. Смрт услед несрећног случаја  300.000,00  

2. Трајни инвалидитет 600.000,00  

3. За случај болести по једном осигураном лицу  60.000,00  

4. За случај хирушких интервенција по једном осигураном 

лицу 
60.000,00 

 

VIII Осигурање ученика од последица несрећног случаја и 

одговорности из основа делатности 24 часа / 600 

ученика 

 

 

1. Смрт услед несрећног случаја 300.000,00  

2. Трајни инвалидитет  600.000,00  

IX Осигурање одговорности из основа делатности 

укључујући запослене и ученике на суму осигурања по 

једном штетном догађају до 5.000 еура а највише 2 

агрегатне суме у току трајања осигурања 

 

 

X Осигурање грађевинских објеката   

1. Од пожара и других опасности без учешћа у штети сви 

објекти у кругу школе осим стакленика 
153.696.253,00 

 

2. Од пожара и других опасности без учешћа у штети  

стакленици од лексана 3 ком укупне површине 480 м2 
8.328.961,00 

 

3. Од пожара и других опасности без учешћа у штети  

пластеници 2 ком. укупне површине 600м2 
1.511.520,00 

 

4. Од земљотреса  са максималним учешћем у штети 10% 

сви објекти у кругу школе укључујући и стакленике и 

пластенике 

162.025.214,00 

 

XI Осигурање опреме од пожара, крађе, лома и других 

опасности  без учешћа у штети  
 

 

1. Од пожара и других опасности без учешћа у штети 88.794.604,00  

2. Осигурање целокупне имовине у закључаним објектима 

на први ризик крађе без учешћа у штети 
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2.1. Школске зграде А и Б и сала за физичко васпитање  2.000.000,00  

2.2. Дом ученика 1.000.000,00  

2.3. Сви објекти школске економије  2.000.000,00  

3. 

 

Осигурање пољопривредних машина и опреме, уређаја, 

апарата и инсталација од ризика лома, кварова и других 

опасности без учешћа у штети са откупљеном 

амортизацијом 

 

 

3.1. Машинске, електро, водоводне, канализационе  

инсталације у саставу грађевинских објеката без учешћа у 

штети са откупљеном амортизацијом на свим објектима у 

кругу школе  

8.000.000,00 

 

3.2. Осигурање опреме од ризика лома, кварова  и других 

опасности : пољривредних машина, машина, апарата, 

уређаја, рачунарске, аудио и видео опреме без учешћа у 

штети са откупљеном амортизацијом у свим објектима у 

кругу школе  

10.000.000,00 

 

 

XII 

Осигурање новца ,  новчаних докумената  у 

закључаној металној каси од ризика провалне крађе 

без учешћа у штети 

 

 

 

 

1. Осигурање новца и  новчаних докумената у закључаној 

металној каси од ризика провалне крађе без учешћа у 

штети 

400.000,00 

 

2. Осигурање новца, новчаних докумената у преносу  без 

учешћа у штети 
400.000,00 

 

XIII Осигурање стакла на ризик лома без учешћа у штети   

1. Осигурање термопан стакла 4+12+4 укупне површине 250 

м2 , на први ризик,  осигурана површина 25 м2 х 3600,00 
90.000,00 

 

Рок важности понуде:________________________ 

Услови и начин плаћања: без аванса, квартално______________________ 

Понуђена средства превентиве која ће понуђач уплатити Наручиоцу у току трајања 

уговора:____________(словима:_______________________________)динара. 

 

Понуђач јасно и недвосмислно уноси све податке за све наведене услуге-позиције. 

 

                                                                                              Потпис и печат понуђача 

                                                                                        _________________________ 

Датум:_______________ 

 

Место:_______________ 

Понуђач уз понуду доставља и услове осигурања за сваку осигурану област. 

УКУПНО дин. :                 

СЛОВИМА: 
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ОБРАЗАЦ  6. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

                             2.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Одговорно лице (потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 

 

 

Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 
   

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П  
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ОБРАЗАЦ  7  

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД ПРЕТХОДНЕ ТРИ 

ГОДИНЕ 

- за јавну набавку малих вредности у 2020. години бр. 04/2020- услуге – осигурање имовине, 

грађевинских објеката, опреме, усева, садница, основног стада, моторних возила, новца, 

запослених и ученика Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево” у Ваљеву 

 

Списак најважнијих испоручених услуга у последње три године које су примерене предмету 

набавке  са  износима, датумима и називима наручилаца. 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  
ВРСТА 

ОСИГУРАЊА 

ВРЕДНОСТ 

УГОВОРА 

ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Понуђач одговара под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу за све наведене 

податке. 

Датум:_______________ МП Потпис одговорног лица 
   

   
НАПОМЕНА: у случају потребе, образац фотокопирати 
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                             ОБРАЗАЦ  8. 
 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 04/2020 

 

 

Понуђач _________________________________________________________ 

                                                              (уписати назив понуђача) 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за 

јавну набавку мале вредност- услуге бр. 04/2020-осигурање имовине, грађевинских 

објеката, опреме, усева, садница, основног стада, моторних возила, новца, запослених и 

ученика Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево” у Ваљеву поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

  

Сагласни смо да наша понуда не буде прихваћена уколико не испуњава неки 

од тражених услова. 

 

 

 

 

 

Дана, __________________2020. године 

 

 

                                                                                                         ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                  м.п. ________________________ 

                                                                                                                 ( потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ  9 

 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Понуђач мора да парафира сваку страну модела уговора и овери печатом чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
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МОДЕЛ УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  УСЛУГА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ 

 

закључен у Ваљеву, дана  _________2020. године,  

 

уговорне стране: 

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА “ВАЉЕВО”   

Ваљево, Владике Николаја 54   

коју заступа: директор школе, дипл.инж.Милан Гајић, проф. 

( у даљем тексту: Наручилац) и 

 

_____________________________                                   т.рачун : _________________________ 

адреса: _______________________                          матични број: _____________________ 

кога заступа : _________________ директор                 порески број (ПИБ)_________________ 

(у даљем тексту: Вршилац услуга).                             ПДВ број: ________________________ 

 

 

Предмет уговора:  – осигурање имовине, грађевинских објеката, опреме, усева, окуланата, 

основног стада, моторних возила, новца, запослених и ученика 

Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево” у Ваљеву   

  

  

 

Ознака поступка: поступак јавне набавке малих вредности позивом квалификованих   

                                      вршиоца услуга- ЈНМВ 04/2020 

 

Усвојена понуда: број  _________ од  ________2020. године 

 

 

 

Члан 1. 

Наручилац поверава, а Вршилац услуга  прихвата обавезу да за рачун Наручиоца у свему према 

усвојеној понуди бр:_____  од_________. године  која чини саставни део овог Уговора изврши 

услуге  осигурања почев од ____________ 2020. године до истека једне године.  

Вредност услуга из става 1. Члана 1. Овог Уговора утврђује се на износ од _____________________ 

динара (словима: _____________________________________________________________________) 

са урачунатим ПДВ-ом.  

Понуда чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 

Вришилац услуга се обавезује  да Наручиоцу изврши  услуге из члана 1. овог Уговора у траженом 

квалитету  одмах по добијању захтева Наручиоца, а по динамици наведеној у доставном захтеву по 

ценама из усвојене понуде бр:______ од___________2020.године која је саставни део овог Уговора. 
                                                      

 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да ће плаћање за извршене  услуге Наручилац извршити  квартално на 

текући рачун Вршиоца услуге. 

Уговорени начин плаћања је вирмански. 
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Члан 4. 

Вршилац услуга  је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко сопствену меницу 

и менично овлашћење  за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од 10 % од 

укупне вредности премије осигурање, без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без 

протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног 

рока за завршетак услуге. 

 

Члан 5. 

Вршилац услуга се обавезује да исплату штете наручиоцу изврши у максималном року од 45 дана 

од настанка штете код наручиоца, односно сачињеног и обостраног потписаног записника о штети. 

У супротном, ако Вршилац услуга након процене настале штете и узајамне сагласности не изврши 

исплату у року из става 1. овог Члана наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла.  

 

Члан 6. 

Вршилац услуга се обавезује да средства превентиве у износу од _____________ динара (словима: 

______________________________________динара) уплати Наручиоцу у току трајања уговора. 

Наручилац се обавезује да средства превентиве из става 1. овог члана утроши наменски. 

 

 

Члан 7. 

Уговор важи од ___________2020. године до истека закљученог осигурања  по овом уговору,  а 

уговорене стране су сагласне да се измене и допуне уговора могу вршити само уз обострани 

пристанак у форми анекса Уговора. Понуђач се обавезује да  на свакој појединачној фактури 

закљученој по овом уговору наведе број уговора  под којим је исти заведен а на који се рачун 

односи. 

 

Члан 8. 

Уз овај уговор саставни део истог је понуда Вршиоца услуга број од _______________2020.године. 

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће  се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да се све нејасноће отклоне међусобним договором, а у случају спора 

признају надлежност  Суда у Ваљеву. 
 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 2 (два) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 1 

(један) за своје потребе. 

 

 

 

 

    За ВРШИОЦА УСЛУГА                                                    За НАРУЧИОЦА 

__________________________                        Пољопривредна школа са домом ученика “Ваљево” 
             Д и р е к т о р,                                                                   Д и р е к т о р,                                                                              

         ________________                                                       ___________________ 
         (________________)                                                                    (дипл.инж. Милан Гајић,проф.) 
 



Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ 

ЈНМВ 04/2020  – услуге осигурања 

 

29 

 

 

ОБРАЗАЦ  10 

 

 

ОБРАЧУН  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3.  дин. 

4.  дин. 

5.  дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује:                                                  дин. 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
МП 

 

 

  

Н а п о м е н а: 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12, 

14/15,68/15): 

• Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

• Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне 

набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу 

надокнади само трошкове: 

 

- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда 

истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца као и, 

- прибављања средстава финансијског обезбеђења. 

 

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

• Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 10 - Обрачун трошкова 

припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове. 
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ПРИЛОГ 1. 

 

 

 

 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку мале вредности бр. 04/2020 осигурање имовине, грађевинских 

објеката, опреме, усева, садница, основног стада, моторних возила, новца, запослених и 

ученика Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево” у Ваљеву 
 

Потврђујем да сам у име понуђача 

Назив понуђача:   ____________________________ПИБ:______________ 

Седиште понуђача: ______________________бр. ___ 

Место:   ____________________________ 

Контакт особа:  _____________________________ 

Контакт телефон:  ______________ факс: __________ 

 
преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр. 04/2020- осигурање 
имовине, грађевинских објеката, опреме, усева, садница, основног стада, моторних возила, 

новца, запослених и ученика Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево” у Ваљеву  

 

 

ВАЖНО: 

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим 

понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. 

 

ДАТУМ:    ___________________________ 

Овлашћено лице:          ___________________________ 

ПОТПИС:    ___________________________ М.П. 

 

                                                                                                          

напомена: 

Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације 

и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. Приликом 

предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне 

документације. 
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ПРИЛОГ 2. 

 
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15, 68/15),  д а ј е  с е 

 

 

П О Т В Р Д А  
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

За јавну набавку мале вредности бр. 04/2020 осигурање имовине, грађевинских 

објеката, опреме, усева, садница, основног стада, моторних возила, новца, запослених и 

ученика Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево” у Ваљеву 
 

 

Овом потврдом Наручилац Пољопривредна школа са домом ученика 

«Ваљево» из Ваљева  ул. Владике Николаја  бр.54.,  потврђује да је од стране 

_________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног 

представника Понуђача _________________________________ из 

__________________ ул. ___________________________________ бр. ____,                   

предата Понуда бр.______ од ___.___.2020.године за јавну набавку услуга 

мале вредности бр. 04/2020.  

 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од 

___.___.2020.године. 

 

 
 

Датум пријема понуде: ____.____.2020.године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                             М.П. 

 

 
 

 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 

непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом 

или преко курирских служби. 
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ПРИЛОГ 3. 

 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

___________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 
 

из _________________________________ ул. _______________________________ 

 

бр.л.к._______________________________________овлашћује се да у име  

 

_______________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 
из ____________________________, може да учествује у поступку отварања понуда 

за јавну набавку услуга бр. 04/2020  и предузима све радње прописане Законом. 

 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге 

сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

Дана, __________________2020. године 

 

 

 

                                                                                               П о н у ђ а ч 

м.п.     ___________________          
            (потпис овлашћеног лица) 

 

 
 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе 

не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене 

понуде.  

 

 

 


